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ميلك اخللق وتصرفه يف ملكه ليس بظلم فالظلم يف حق اهللا ال لكمال عدله ولكنه غري قابل له وهلذا قال واهللا  
ابن القيم " والظلم عندهم املقال لذاته " أي ال يتصور يف حق اهللا ولكننا إذا قلنا بقوهلم هل يكون ذلك مدحا 

القدرة عليه وإمكانه ولكن  ماال إال إذا كان معدحا وكوكماال ؟ ال ، ال يكون نفي الظلم معز وجل يف حق اهللا 
على أا خرب كان نعم   منصوبة) أنفسهم (( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )فهمتم وقول أمنعه كمال عدله منه 

هم سُ لو كان توكيد للضمري لقال كان أنفُ  اوأنفسهم خربه اكان فعل ماضي يرفع املبتدأ وينصب اخلرب والواو امسه
لكن كانوا يظلمون أنفسهم بأي ) يعين و (( ولكن كانوا أنفسهم يظلمون )هم مفعول مقدم ليظلمون أنفسَ وهنا 
يظلمون أنفسهم مبعصية اهللا إما برتك واجب أو فعل حمرم نعم وسيأتيك يف الفوائد ما يدل على هذه اجلملة شيء 

كانوا هم الذين ظلموا أنفسهم فاجلناية منهم املشركني الذين أهلكهم ما ظلمهم ولكن  هؤالء املهم أن اهللا ما ظلم 
   عاملهم بكمال العدل عز وجلعلى أنفسهم واهللا 

  ...: الطالب
أولم يتفكروا في أنفسهم ما خلق اهللا السماوات واألرض وما بينهما إال بالحق (( قوله تعاىل ... : الشيخ

ذه اآلية الكرمية أوال توبيخ من أعرض يستفاد من ه ))وأجل مسمى وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون

) فإن االستفهام هنا للتوبيخ ويتفرع على هذه الفائدة فائدة أخرى وهي (( أو لم يتفكروا )عن التفكر لقوله 
احلث على التفكر أليس كذلك ؟ ويتفرع عليه فائدة ثانية وهي فائدة التفكر ألن اهللا ال حيث على شيء ويوبخ 

من فوائد اآلية أن حمل التفكري هو العقل لقوله يف أنفسهم هذا إذا قلنا صلحة ن الفائدة والعن تركه إال ملا فيه م
عز التفكر وطريق التفكر أما إذا قلنا حمل التفكر فيستفاد منه فائدة وهي عظيم صنع اهللا  النفس آلةأن املراد كون 

لك فاذهب إىل أهل العلوم والطب يف نفس اإلنسان وما أودعه فيه من العجائب وإذا أردت أن تعرف ذ وجل
يتحول إىل دم ويتوزع على اجلسم حبسب أنسجته يعين  الذي تأكل الطعام جتد يف جسمك العجب العجاب هذا 

 ااألعصاب كمية تليق  يعين أنابيب دقيقة مثل الشعر  اويعطي اللحم كمية تليق به ويعطي العظام كمية تليق
لإلنسان  عز وجلاج إليه املهم ما على هذا كالمنا ولكن كالمنا على خلق اهللا اجلسم بقدر ما حيتهذا توزع على 

 شيئامن العجب العجاب ما يسحر العقول وقد ذكر ابن القيم رمحه اهللا يف كتاب مفتاح دار السعادة من هذا فيه 
خالق  عز وجلهو اهللا الكثري هذا قبل أن يرتقي الطب إىل ما ارتقى إليه اليوم من فوائد اآلية أيضا أن اخلالق 

أحد سواه وهلذا  خيلقهمام ) فل(( ما خلق اهللا السموات واألرض  إال بالحق )السماوات واألرض هو اهللا لقوله 

) ومن فوائدها إثبات عدد السماوات وهي (( أم خلقوا السماوات واألرض بل ال يوقنون )قال يف سورة الطور 

(( اهللا الذي خلق ن ما ذكرت جمموعة لكن أشري إىل أا سبع يف قوله تفرد يف القرآهى دائما سبع وأما األرض و 

واألرض من املخلوقات العظيمة ما ) ومن فوائدها أن بني السماوات سبع سماوات ومن األرض مثلهن )
علم عظم يستحق أن جيعل قسيما خللق السماوات واألرض ألن اهللا قال خلق السماوات واألرض وما بينها كلنا ي

وتعاىل  سبحانإذن فعظم ما بينهما مواز هلما من فوائد اآلية أيضا كمال حكمة اهللا  وعظم السماء األرض
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قدرة يؤخذ من عظم املقدور وهذا من ستدل عليها ؟ بعظم مقدوره كمال الوقدرته كمال قدرته بأي شيء ن
استفاد بذلك فوائد  لوازم النشوء فتح على العبد معرفةالداللة باهللا الذي نوهنا عليه من قبل وقلنا إن اهللا إذا 

قول يستفاد من هذه اآلية يأخذ من النفس الواحد من املسائل ما ال يأخذ غريه نصفها أو أقل أ حىت إنهعظيمة 
) ما هي عبثا باحلق أما (( إال بالحق )من قوله  وبالغ حكمته احلكمة من أين نأخذها عز وجلاهللا  عظم قدرة

خلوق يدل على عظمة اخلالق طيب ومن فوائد اآلية أنه ينبغي لإلنسان أال يضيع القدرة فنأخذها من عظم امل
) ألن ضده الباطل و الباطل إما ضار وإما غري ضار وال نافع  (( إال بالحق )وقته سبهلال وسدا من أين من قوله 

لها خلقت باحلق واجلد كل هلو يلهوه ابن آدم فهو باطل إال يف ثالثة أشياء املهم أن ما دام السماوات واألرض ك
احلكمة اليت من أجلها خلقت السماوات واألرض أي نعم  ات فينبغي لك أن تكون موافقا هلذهوالصدق والثب

) أي معني وكل شيء يف (( وأجل مسمى )ومن فوائد اآلية أن هذا اخللق على عظمه له أجل حمتوم لقوله نعم 
قصص فإا حمددة إىل ىل أجل مسمى وسواء كان ذلك عينا أو السماوات واألرض كليا كان أو جزئيا فإنه حمدد إ

أجل مسمى وهلذا من احلكم املشهورة " دوام احلال من احملال " وهذا يتفرع عليه فائدة أخرى وهي أن اخللق 
ل ناقص حيث مل يقدر له األبدية فهو ناقص وهلذا تأيت احلياة اآلخرة تأيت كاملة ألا مؤبدة ومن فوائد اآلية كما

) واملقدار يشمل مقدار الكمية (( وكل شيء عنده بمقدار )احلكمة حيث كان كل شيء له أجل مقدر منظم 

عز ) (( وكل شيء عنده بمقدار )األربعة يشملها قوله  ية ومقدار املكنية كل هؤالءومقدار الكيفية ومقدار الزمن

اد من هذه اآلية أنه مع هذه اآليات العظمة ) يستف(( وإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون )مث قال  وجل
معني مع هذا كله كثري من الناس  ه بتقديروتقدير  مسمىخلق السماوات واألرض وما بينهما وتقدير ذلك بأجل 

ينكرون لقاء اهللا واحلقيقة أن العاقل يستدل ذا التأثري على وجود لقاء اهللا إذا رأى أصحابه وقرنائه الذين كانوا 
على اإلميان وال ال ؟ ال شك أنه حيمله   حيملهإذا رآهم يذهبون واحدا فواحدا هل هذا  يا مدينه باألمس مع

ت ألحد ما وصلت إليه ما وصلت على اإلميان ألنه يعلم أنه لو كانت الدنيا ملك أحد ما وصلت إليه لو دام
أن يكون شيء وراء هذا هل من إال بعد أن تركت غريك إذن نستدل ذه اآلجال املقدرة على أنه ال بد  إليه

وذا النظام البديع مث تكون النهاية ميوت اإلنسان كجيفة احلمار أو ال ؟  ةالعظيم ةقياخلل هذه تنشئاحلكمة أن 
) فهذه الشرائع اليت (( إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد )أبدا ليس هذا ممكن وهلذا قال اهللا تعاىل 

(( وإن كثيرا من ولكن مع هذا  عز وجلفيه لقاء اهللا  ئها حكمة وهو البعث الذيورانزلت ال بد أن يكون 

ومنها أن كل  )) بلقاء ربهم(( ) من فوائد هذه اآلية إثبات البعث املفهوم من قوله الناس بلقاء ربهم لكافرون )

يا أيها اإلنسان (( قاقاالنش) وقال تعاىل يف سورة (( بلقاء ربهم )من أين من قوله  عز وجلأحد سيالقي اهللا 

فإذا قال قائل هل هذا اللقاء كامل للمؤمن والكافر ؟ قلنا نعم لكن هناك  )) إنك كادح إلى ربك كدحا فمالقيه
قي هذا بوجه غضب فرق بني اللقاءين كما أن الرجل يالقي زيد ويالقي عمرو ويكون بني اللقاءين فرق عظيم يال

وهذا بوجه رضا هذا وجه انقباض وهذا بوجه انبساط وما أشبه ذلك ومن فوائد اآلية إثبات الربوبية العامة وال 
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مع أنه يتكلم عن الكافرين فهي الربوبية العامة والربوبية تنقسم إىل  )) بلقاء ربهم((  هاخلاصة ؟ العامة لقول

األوىل عامة ف) (( قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون )ه تعاىل قسمني عامة وخاصة وقد اجتمعا يف قول

(( والثانية خاصة نعم ومن فوائد اآلية ذم من كفر بلقاء اهللا مع آياته العظيمة الدالة على وجوده وحكمته لقوله 

(( أو لم عاىل ) وهذا اجلملة ال ريب تدل على الذم نعم مث قال توإن كثيرا من الناس بلقاء ربهم لكافرون )

  ).يسيروا في األرض )
   ....: الطالب
  : يعين كثريا منهم ما قال أكثرهم يعين يف هذه اآلية ال حيصل لكن يف غريها ممكن . الشيخ

   ....: الطالب
  .: ما يعمل هذا الذي ال يعمل له وجود إميانه كالعدم ألن الكفر نوعان كفر جحد وكفر استكبار  الشيخ

  يف هذه اآلية ؟ ءباللقا: املراد  الطالب
أنهم (( اهللا أعلم الرؤية ألن اهللا ذكر يف الكفار البعث  ومن الزمهااليوم اآلخر بعد البعث : املراد باللقاء  الشيخ

  . )) عن ربهم يومئذ لمحجوبون

   ....: الطالب
تستلزم مع التصرف املطلق : الفرق بينهما أن الربوبية العامة تستلزم التصرف املطلق يف املربوب واخلاصة  الشيخ 

قال  العناية ا ونصره وتأييده وما أشبه ذلك مثل املعية العامة اخلاصة وتشبه أيضا مسائل كثرية من هذا النوع 
أولم يسيروا في األرض فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم كانوا أشد منهم قوة وأثاروا األرض ((

 ))لهم بالبينات فما كان اهللا ليظلمهم ولكن كانوا أنفسهم يظلمونوعمروها أكثر مما عمروها وجاءتهم رس
(( يستفاد من هذه اآلية التوبيخ من غفلوا عن السري يف األرض سواء بأبدام أو بقلوم ألنه يستفاد من قوله 

قلوب بالتوبيخ ويتفرع على ذلك احلث على السري يف األرض ومن ذلك من السري يف األرض بال))  أولم يسيروا
مراجعة قسم التاريخ واألمم ألن من راجعها ال سيما التواريخ احلريصة على الضبط واملضبوطة من راجعها يتبني له 

أليام بني الناس وتغيريه لألمور وتزيد اإلنسان إميانا باهللا لكن إن  ومداولته ل عز وجلالعجب العجاب يف خلق اهللا 
اخللفاء الراشدين ازداد ا مع اإلميان باهللا أن نصطبغ بصبغتها كانت هذه احلوادث من السرية النبوية وفعل 

وكمال  عز وجلوحيتذي حذوها يف السري وإن كانت من األمور العامة العابرة فإنه يستدل ا على قدرة اهللا 
رب ا ألمور املهم أن السري يف األرض مبعىن مراجعة القواعد والتواريخ هذه تفيد اإلنسان ويعتسلطانه وتغيري ا

 ...فالقول  ) نعم (( إن في ذلك لذكرى لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد )ولكنها تفيد من ؟ 

(( فينظروا كيف كان عاقبة الذين من قبلهم يستفاد من هذه اآلية أيضا أن عاقبة الكفار عاقبة موعظة لقوله و 

منهم قوة وأثاروا  أشد(( كانوا اهللا لقوله  ) ومن فوائدها أن اإلنسان مهما قوي فهو ضعيف بالنسبة لقوة)

) ومع ذلك هل حتصنوا ذا من عذاب اهللا ؟ اجلواب ال بل إن اهللا تعاىل األرض وعمروها أكثر مما عمروها )
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أهل األرض بأهون األسباب وألطفها وهم عاد أهلكوا بالريح وأهلك من كان يفتخر باألار  أعتاحبكمته أهلك 
عز ا يدل على كمال سلطان اهللا ه بأي شيء ؟ باملاء الذي كان يفتخر به باألمس وهذا ممجتري من حتته أهلك

نعم أظن يف عام أربعمائة أو قبلها  عز وجلوعظمته وأنه مهما قوي اإلنسان فهو ضعيف بالنسبة لقوه اهللا  وجل
نات واملواشي وما فضال عن احليوا آدمحصل هزة أرضية دمرت بلمح البصر مخسة وعشرين ألف نسمة من بين 

مثل األرجوحة اهلزة حملة بصر نعم  من يهزذلك ودمرت مائتني وثالثني قرية ومدينة كله يف ملح البصر واهلزة  إىل
صوات صحبتها خاف الناس والرعب يعين صريها يف سرعتها وأ اليمنيف اهلزة اليت أصابت .....مثل ما حصل 

فهذه القدرة العظيمة هل ميكن ألحد أن ينجوا منها ؟ إذا  ي أصام حىت كانت تضع كل ذات محل محلهاالل
قادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم أو من تحت ال(( قل هو ؟ ال ميكن أبدا عز وجلشاء اهللا 

يف حال الكفار  ) نعم ومن فوائد اآلية أن التأملأرجلكم أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض )
من مينعه من ذلك ؟ إذا كان يريد أن  ....يف حال الكافر لو جاء إنسان وأراد أن  رالتفكحممود أمر لالعتبار 

ينتفع ذا ويعرف ماذا كان عاقبة ارمني فإنه مأمور به أما إذا كان يريد أن يتعجب من قوم وصنعتهم وما إىل 
ذا لالعتبار هذا ذا حرام إذا كان هذلك فإنه ينهى عنه مثل ما قلنا يف الذين يذهبون إىل ديار مثود خيرج للنزهة ه

طيب نقول ومن  (ال تدخلوها إال وأنتم باكون )ما هو ؟  صلى اهللا عليه وسلمالذي ذكره النيب ، جائز بالشرط
تفينا اك ....ا االكتفاء الذايت  االنشغال بالزراعة ألا حيصلاألرض من أسباب الدنيا  فوائد اآلية أن إثارة 
من  ....ك حنن ا يكون لدينا فائض نصدره إىل غرينا فإثارة األرض من أسباب الدنيا وكذلبذلك عن غرينا ورمب

ا أيضا أن كل رسول ومن فوائده)) وجائتهم رسلهم (( لقوله ....أسباب الدنيا ومن فوائد اآلية أن اهللا تعاىل 
ال ميكن  العقولن ألالرمحة ف يستفاد منها فائدتان وهي رمحة اهللا وحكمته أما ....نعم طيب ومن فوائدها  ....

إىل عن طريق الرسل  يتوضأميكن لإلنسان أن يعرف كيف  هل ....بالرسل  أن يهتدي إىل ما أراده اهللا منها إال
 ....أرسل اهللا الرسل  لو ....ا وما ال يرضاه ثانيا إذن فال بد من أن يكون هناك رسول يبني لنا ما يرضاه اهللا لن

جتدون  صلى اهللا عليه وسلمما عدا حممد  .....نالحظ أن األنبياء الذين  ....ومن رمحة اهللا اهللا  ما ال يعلمه إال
فتحتوي على  صلى اهللا عليه وسلمأما آية النيب  ....هم وتكون بعد موم خربا آيام غالبا آيات تنتهي بانتهائ

إخباره ببعض األمور الغيبية اليت وقعت  لومعنوية وهي الباقية مثل القرآن العظيم ومث ....أا حسية ذكرت بعده 
أن تقوم ا احلجة على من يأيت أما أال تكون بني  ....فال بد أن تكون اآليات  وثابتةمتاما ألن رسالته باقية 

إذن نستفيد من  ( ليس الخبر كالمعاينة )أيدي الناس وإمنا هي أخبار تذكر فكما جاء يف احلديث الصحيح 
ويستفاد من قوله يف هذه اآلية انتفاء الظلم عن اهللا  عز وجل اآليات فائدتني ومها رمحة اهللاإرسال الرسل ومعهم 

ألن اهللا نفاه عنه كما قال األول  ....ال عدله لو قال قائل ) وهذا يدل على كم(( وما كان اهللا ليظلمهم )لقوله 
  لكن من كمال عدله .

  


